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Joinville, 07 de abril de 2021.
 

Ata da 2ª Reunião Ordinária do CMPC - Joinville, 15 de março de 2021 – Reunião realizada por
videoconferência

 

Ao décimo quinto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às dezoito horas e trinta minutos,
realizou-se a segunda reunião ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Joinville – CMPC, de
dois mil e vinte e um. A reunião aconteceu por videoconferência, utilizando o aplicativo Google Meet, com
link para acesso https://meet.google.com/gze-hsdo-vhx, conforme convocação. Fica registrado que os
Conselheiros Gilmara Farias, Juliete dos Santos, Samira Sinara Souza e Juliano Lueders justificaram sua
ausência antecipadamente. Registra-se a presença dos Conselheiros Maria da Penha Lage Camargo, Iara
Cristina Garcia, Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth, Francine Olsen, Caio Luciano Berndt, Larissa
Brouco, Iara Pâmela Vasconcelos Silva, Patricia Jacintho, Andrey Rondam Cardoso, Walmer Bittencourt
Junior, Clayton Felipe Silveira, Patricia Stahl Gaglioti, José Mauro Santos da Silva, Celiane Neitsch, Elaine
Pereira Gonçalves, Regina Célia dos Santos, Sergio Volmir de Almeida, Mario Cezar da Silveira, Heidi
Bublitz Schubert, Rafael Daniel Huch, Elizabete Tamanini, Cassio Fernando Correia, André João Mira. A
reunião foi iniciada pelo Presidente Cassio Fernando Correia, que agradeceu a presença de todos e fez a
leitura da pauta, qual seja: 2.1 - Aprovação da Ata da Reunião de 22/02/2021 – 5min.; 2.2 - Relato das ações
feitas pela SECULT nos dois primeiros meses de gestão – 25min.; 2.3 - Indicação de membro do CMPC para
o Conselho Gestor do Sistema Municipal de Museus – 10min.; 2.4 - Relato final das visitas feitas com os
Vereadores - 15 min.; 2.5 - Assuntos Gerais – 10min. Dando início aos trabalhos Cassio Correia informou
que houve quatro justificativas de ausências, sendo da Conselheira Samira que tem outro compromisso neste
mesmo horário, da Conselheira Juliete dos Santos, da Conselheira Gilmara Farias e do Conselheiro Juliano
Lueders. Após Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth solicitou a inversão da pauta, passando o item
2.2 - Relato das ações feitas pela SECULT nos dois primeiros meses de gestão para o final da reunião. Cassio
Correia deu início aos trabalhos passando para o item 2.1 - Aprovação da Ata da Reunião de
22/02/2021 de pauta, colocando a Ata em aprovação, a mesma foi aprovada por todos os conselheiros aptos a
votar. Após passou a palavra para o visitante Paulo Martini, recém-renomeado Gerente da Radio Educativa
que fez a sua apresentação e se colocou à disposição perante o Conselho e deixou disponível um espaço
dedicado aos artistas da região, disse se colocar mais uma vez à disposição, com todas em todas as
ferramentas possíveis, para atender a toda classe dos Artistas aqui na nossa cidade. Em relação a sua equipe
comentou que o Marcelo Rizzatti foi nomeado como Coordenador Geral e Artístico e a Emanuely Torres foi
nomeada como Coordenadora de Jornalismo, novamente se colocou à disposição junto com toda a equipe
para auxiliar o Conselho. Cassio Correia passou para o item 2.3 - Indicação de membro do CMPC para o
Conselho Gestor do Sistema Municipal de Museus, fazendo a leitura do Memorado Interno nº 002°/2021-
SMMJLLE, de 24 de fevereiro de 2021, assinado pelo Coordenador o Sistema Municipal de Museus de
Joinville Gerson Machado. Após a leitura Cassio solicitou se algum Conselheiro tem interesse em se colocar
à disposição para esta representação, solicitou que os interessados se manifestem no chat, para que possam
fazer a votação democraticamente e essa indicação conforme solicitado. Se colocaram à disposição as



Conselheiras Heidi Bublitz Schubert e Elizabete Tamanini. Cassio Correia solicitou que as interessadas
fizessem uma breve apresentação, para posteriormente seguir com a eleição. A Conselheira Heidi Bublitz
Schubert, se manifestou dizendo ter se colocado à disposição por ser candidata natural pela cadeira que
ocupa na Setorial de Museus e Espaços de Memória, porém concorda que haja outros candidatos de outras
setoriais, conforme foi colocado, e comentou que se for eleita se compromete a ser assídua nas reuniões.
Dando continuidade, Cassio passou a palavra para a conselheira Elizabete Tamanini, que disse se colocar à
disposição por ter uma experiência na área, que trabalhou treze anos no Museu Arqueológico de Sambaqui
de Joinville, que tem a experiência prática e também seus estudos são voltados aos museus, patrimônio,
memória e participação da sociedade, disse que pode contribuir como uma representante no sistema de
museus de Joinville, que é um trabalho que vem sendo estruturado de forma muito coerente e tem uma
história bem significativa nos caminhos da organização museológica. Alguns dos nossos museus são
referência em organização quando se pensa no Sistema Nacional de Museus, quando se pensa nas estruturas
de conservação preservação e os espaços de comunicação museológica. Cassio passou para votação da
representante do Conselho Municipal de Política Cultural no Sistema Municipal de Museus, o resultado da
eleição ficou nove votos para a Elizabete Tamanini e três votos para a Heidi Bublitz Schubert. Sendo assim, a
conselheira Elizabete Tamanini será a representante do Conselho no Sistema Municipal de Museus. Cassio
Correia passou para o Item 2.4 - Relato final das visitas feitas com os Vereadores da pauta de reunião.
Comentou que a Iraci Seefeldt, que também participou das visitas aos vereadores, ficou incumbida de
elaborar um relatório das visitas e fazer uma apresentação aos Conselheiros do CMPC, após Cassio passou a
palavra para a Iraci que comentou que o relatório detalhado foi entregue à Comissão e que ela fará a
apresentação do resumo da visita, contendo as principais questões que os levaram a realizar essas visitas e
também os feedbacks. Iraci fez a apresentação e retornou a palavra para o Presidente Cassio Correia que a
parabenizou pelo relatório apresentado e também agradeceu a presença do vereador Lucas Souza na reunião,
comentou que o relatório detalhado será encaminhado para todos os conselheiros, após passou a palavra para
o Sr. Edson Gellert Schubert, representante do Conselho Estadual de Cultura, que parabenizou a Iraci pelo
resumo que ela preparou com o material, pois quem esteve presente na comissão pode ver que nós
conseguimos criar um processo de trabalho bastante interativo e têm muito mais informações que foram
“capturadas” nessas visitas, mas o principal está posto. Disse que ficou bem claro para todos que existe uma
ruptura muito grande entre a Câmara de Vereadores e as ações e os atos do Conselho, não existe
alinhamento, acha que este é o ponto principal que a gente tirou destas reuniões, dessas visitas, disse que
ouviram aquelas respostas politicamente adequadas. Porém teve gente que apresentou boa vontade de escutar
de falar, teve muitos assessores que vieram com ideias interessantes inclusive, e criava-se muitas vezes um
ambiente que quase de “bate-papo”. Disse que queria deixar registrado que o CEC, continua parceiro, que
estão à disposição, que os seus mandatos vão até julho. Cassio Correia passou a palavra para o Vereador
Lucas de Souza que agradeceu o convite cumprimentou a todos os conselheiros, o Secretário Guilherme, a
Diretora Francine, e também parabenizar o Conselho por esse trabalho, pois foi o único conselho que te fato,
de forma organizada os procuraram, para se fazer entender e aproximar esse diálogo, acha que isso foi muito
importante, pois hoje quando se fala minimamente em Cultura, em Simdec, em Política Pública Cultural há
um entendimento já, então isto é fruto desse trabalho, percebe que realmente terão mais propriedades ao
legislar, ao discutir. Parabenizou a organização, o esforço que todos tiveram para isso e tem certeza que é
muito importante para o legislativo ter esse pertencimento, esse olhar. Colocou-se à disposição do Conselho
para contribuir no que for possível. Cassio Correia passou a palavra para a Conselheira Heidi Bublitz
Schubert que parabenizou a Sra. Iraci Seefeldt, e comentou que percebe-se com esses resultados a
necessidade sim de investimentos, quer seja de propaganda ou de educação da comunidade, desde o período
de escola das crianças, na cultura. De como a cultura tem a contribuir para o futuro e cada joinvilense. Disse
que concorda com a Roberta, que esse trabalho não pode parar, ele tem que ir até a prefeitura, tem que ir para
os outros Conselhos, o Conselho da Saúde, da Educação, do Idoso ele já tá indo também, enfim para toda a
comunidade. Após o conselheiro Guilherme Gassenferth parabenizou o trabalho realizado e a apresentação
da Iraci, comentou que este é o conselho que ele espera, agradeceu a presença do Vereador Lucas de Souza e
da assessora da vereadora Ana Lucia, a Sra. Denísia Martins. Dando prosseguimento à reunião, Cassio
Correia passou para o item 2.2 - Relato das ações feitas pela SECULT nos dois primeiros meses de gestão
da reunião, retornando a palavra ao conselheiro Guilherme Gassenferth, o qual comentou que preparou uma
lista junto com a Francine das ações que a Secult desenvolveu ao longo desses dois meses e meio,
mencionou que é pouco tempo, especialmente porque primeiro é o início de governo então tudo está se
encaixando, segundo porque estamos em meio a pandemia Covid19, que nos atrapalha em diversos aspectos
e terceiro porque a equipe não está toda nomeada. Iniciou o relato falando sobre a Cidadela Cultural
Antarctica, comentou que a Cidadela é o seu ponto de prioridade dentro de todas as ações, conforme consta
no plano de governo. Relatou algumas ações que a serem realizadas na Cidadela, em um primeiro momento a



intenção é devolver vida àquele espaço, estamos agora trabalhando toda estrutura em volta e com isso a
derrubada dos muros Cidadela entre o segundo portão e a Praça das Águas, integrando aquele espaço como o
Museu de Arte e convidando a comunidade a usar aquele espaço. Disse que a derrubada dos murros já foi
aprovada pela Comphann, no passado, e agora será efetivado, pois a Cidadela é tombada, que ainda não
serão retirados os muros de toda a parte da frente, porque tem dois prédios que estão interditados, também
foram realizadas algumas adequações de a estrutura, de alguns bueiros que estavam sem tampa, correção de
algumas erosões, alguns buracos, que estão sendo corrigidos pela Subprefeitura. A Construtora Daxo está
fazendo algumas ações gratuitamente, investiu na revitalização e na requalificação da Praça, em novos
parquinhos, paisagismo novo. Disse que junto com a Docol farão o restauro dos banheiros localizados na
frente do Galpão da AAPLAJ. Sergio de Almeida questionou sobre a possibilidade de conversar novamente
sobre galpão da dança na Cidadela e no futuro encampando a ideia da rua da dança utilizando esse espaço.
Guilherme Gassenferth disse que há a possibilidade de conversar, que pensarão naqueles espaços, porém tem
uma outra proposta e que conversarão posteriormente. Comentou que estão encaminhando a contratação dos
projetos de restauro da Cidadela, disse que esse é um projeto do restauro de um milhão e trezentos mil reais,
na primeira avaliação, comentou que o processo está na Seinfra para a atualização do memorial descritivo, e
isso será encaminhado em seguida para o processo licitatório. Também agradeceu o apoio de mais três
empresas além das já citadas anteriormente, a Formas Comunicação Visual, a Plataforma Engenharia que
está dando laudos de engenharia gratuitamente, do prédio onde está instalada a Ajote, e também a Globo
Engenharia que fez gratuitamente a manutenção dos telhados dos banheiros, agradeceu também a
Subprefeitura, a Companhia Àguas de Joinville que restaurou o movimento de águas na Praça das Águas.
Quanto as ações de embelezamento, tema próximo do governo, que também foi uma promessa de campanha
e nós, especialmente para o apoio da Francine, e da nossa equipe, estamos avançando nessa questão em
vários espaços nossos, na Expoville e no próprio Centreventos, estamos encaminhando a adoção do
Centreventos por alguma empresa. O Museu do Sambaqui que também já foi pintado, o Arquivo Histórico
está em vias de adoção, o Mercado Municipal, a Estação da Memória. Comentou que recebeu algumas
observações de que estão fazendo só a “Perfumaria”, porém na verdade estão fazendo só o primeiro impacto,
pois são só um pouco mais de sessenta dias de governo e esta é a intenção de dar o primeiro impacto
positivo. Sobre as reuniões com as entidades, buscamos atender todas as entidades que pediram agenda
conosco, estamos dando prioridade para aqueles que tem uma representatividade, outras entidades que nos
pedem agenda estão sendo contempladas e também estamos fazendo uma aproximação com outras
Secretarias e o diálogo está sendo muito bacana. A Francine fez um trabalho fantástico de apuração das
necessidades nas nossas unidades, nós temos mais de duzentos servidores e cada servidor tem a sua
percepção. Comentou que na primeira semana de Mandato visitou todas as vinte unidades da Secretaria, e
que a Francine também participou da maioria dessas visitas. Em relação ao Cemitério dos Imigrantes, foi
realizada uma ação de jardinagem, mas na próxima reunião traremos para vocês uma proposta de intervenção
no Cemitério do Imigrante, pois ele tem um potencial Museológico e potencial Histórico muito grande,
iniciaremos um projeto no cemitério, numa primeira etapa, de educação patrimonial. Destacamos um
servidor da nossa equipe, o Tiago Castano Moraes, que agora está integralmente trabalhando no Cemitério do
Imigrante, pois ele tem especialização em restauro de pedra e concreto, ele fará a conservação daquele
espaço, para que esteja sempre limpo e as lápides no futuro possam ser restauradas. A segunda etapa desse
projeto do Cemitério será na Casa da Memória. Quanto ao plano de retomada do Turismo e Eventos, que foi
um segmento muito afetado pelo Covid-19, a Francine e a Vanessa desenvolveram esse plano de retomada,
porém por conta dessa segunda onda da Covid-19, esse plano ficou estagnado. Informou ainda que foi
nomeada uma Coordenadora de Comunicação na Secult, que esse cargo não existia mais na Secretaria na
gestão passada, pois ficou centralizado na Secom, e agora teremos uma equipe de comunicação que neste
momento é formada por três profissionais: a Coordenadora de Comunicação Emanuelle Torres, a Nayara
Larsen e a Glaucya Helena Paul Gigli Ferreira, que faz a parte de design gráfico. Francine Olsen comentou
que a Secult tem uma equipe muito boa, a equipe dos museus, o time de patrimônio, temos uma equipe
extremamente qualificada, eles são Mestres, são Doutores, temos um potencial muito incrível para fazer
entregas, valorizando essa equipe. Guilherme Gassenferth agradeceu a Francine pelo trabalho que ela vem
fazendo, pela dedicação dela de fazer as entregas rapidamente, e todas as Gerências que são muito
competentes, é que estamos conseguindo fazer essas entregas nos primeiros setenta e cinco dias. Elizabete
Tamanini parabenizou o Guilherme pelo esforço dele, da Francine e da equipe, disse que todos sentem esse
compromisso com a Cultura e com todas as temáticas que envolvem a cultura, questionou sobre as
inferências em especial no Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville e como estão as questões voltadas
para o cuidado com o prédio, pois as enchentes já produziram desgaste e produziram inclusive perda de
patrimônio Arqueológico, então o Museu do Sambaqui é uma coisa emergencial no sentido de espaço, de
ocupação e para prevenir toda essa questão do patrimônio, da agressão ao Patrimônio Arqueológico, como



estão se organizando? Guilherme respondeu que em relação ao Sambaqui há projeto para construção de um
anexo que será construído sobre o estacionamento, o projeto foi aprovado junto a equipe, sendo que já temos
o recurso e o projeto já foi encaminhado pela prefeitura, todos os projetos complementares foram entregues
agora no mês de fevereiro, está tudo pronto para ser licitado, neste anexo ficará abrigada toda a reserva
técnica, o laboratório seco, o laboratório molhado e a parte administrativa do museu. Em relação ao destino
do restante do prédio ainda estamos conversando, pois no plano do governo temos a opção de construir o
novo museu de Sambaqui junto ao Parque da Cidade, ao lado do Sambaqui do Rio do Ouro. Na Ilha dos
Espinheiros a equipe do turismo tem trabalhado próximo também ao vereador Kiko e sua equipe,
recentemente foi realizada intervenção no local, em conjunto com a Secretaria da Fazenda, Secretaria de
Infraestrutura, foi construída calçada ao longo da Ilha dos Espinheiros e feitas adequações no Porta do Mar.
O Museu Nacional de Imigração e colonização está sendo restaurado. Temos projeto de construção de uma
nova sede para o Arquivo Histórico, pois o mesmo já está “cheio” e precisamos planejar o futuro.
Finalizando sua fala, Guilherme anunciou a nomeação de duas Gerências sendo a primeira a Gerência de
Patrimônio e Museus, que ficou com a Roberta Meyer Miranda da Veiga a qual se apresentou dizendo que
trabalhou na coordenação do Museu Sambaqui e que tem envolvimento com o Patrimônio Arqueológico,
conhece as equipes das Unidades da Secult, se colocou à disposição do Conselho e parabenizou o Conselho
por ter se mantido ativo durante toda a pandemia. Guilherme comentou que a Roberta Meyer é Arqueóloga,
Jornalista, Teóloga e Doutoranda em Patrimônio, e está buscando fazer um trabalho de divulgação Científica.
Após anunciou a Gerência de Cultura, gerência está dedicada à cultura, à difusão cultural, à ação cultural, e
terá as coordenações de Ação Cultural, de Política de Cultura e uma coordenação só para pensar na parte de
Política Cultural, então CMPC, Plano Municipal de Cultura, as setoriais, todas as instâncias do Sistema
Municipal de Cultura serão atendidos por um profissional. Para a Gerência de Cultura foi nomeado o Cassio
Fernando Correia que manifestou sua felicidade com a notícia, agradeceu ao Guilherme e a Francine, disse
que colocar-se-a em prol da cidade, e que poderá colaborar com todo o seu conhecimento nesta nova
gerência, comentou que será um novo desafio e se colocou à disposição de todos para representar todas as
classes culturais da cidade de uma maneira mais integrada e mais participativa. Sergio de Almeida
parabenizou as escolhas do Cassio Correia e da Roberta Meyer. Guilherme Gassenferth comentou que todos
os Gerentes escolhidos são técnicos na sua área de atuação, o Paulo da Rádio é especialista em rádio, Cássio
é o nome fantástico para juntar a parte política cultural com a parte de ação cultural. A Semitha é doutora em
música para a Casa da Cultura, a Vanessa que é mestre em turismo, para a área de Turismo e Eventos, o Caio
servidor público na área da fazenda, que está trabalhando na parte de Administração e a Roberta tem
doutorado, então a escolha foi técnica. Após Cassio Correia comentou que encaminhará oficialmente à
secretaria do Conselho o seu pedido de afastamento e que também já conversou com André Mira, seu
suplente na Setorial de Teatro e Circo, que conforme o Regimento assumirá a titularidade, e posteriormente a
setorial de Teatro e Circo vai fazer um novo fórum para eleição desse suplente da cadeira deixada. Dando
continuidade à reunião Cassio Correia passou para o item 2.5 - Assuntos Gerais, comentou que o
conselheiro Rafael Huch se retirou da reunião, por motivos de trabalho, porém fez menção, no chat, sobre o
MEI, sugeriu que esse assunto poderá ser incluso em outra reunião com uma pauta mais específica e mais
detalhada, não vale a pena ver só por cima e não debater, porque isso não é um movimento só do Conselho,
mas da classe artística de uma maneira geral, que tem que ser pensado porque novamente o governo Federal
vem questionar essa possibilidade da extinção de alguns CNAIs que estão enquadrados nos MEIs hoje. Para
instrutores de dança, humoristas, que envolve a questão dos artistas de teatro e instrutores de artes cênicas,
são cerca de dez ou doze nomenclaturas que estão em votação novamente na plenária, comentou que a classe
deve pensar em uma articulação. Após Cassio falou sobre as pendências em relação as atas dos fóruns que
foram realizados nessa gestão do Conselho, e também sobre o cronograma das reuniões dos Fóruns Setoriais,
passou as datas já agendadas para realização dos Fóruns de alguns setoriais e também a inclusão do Fórum
de Livro, Leitura e Literatura que acontecerá no dia vinte e cinco de março de dois mil e vinte e um. Cassio
solicitou aos representantes das Setoriais, principalmente as que tem os Fóruns agendados para o início do
mês de abril e final do mês de março, que entrem em contato com a Dulcinéia antecipadamente, pois a
mesma estará de férias a partir da próxima semana, e as reuniões precisam ser convocadas com no mínimo
sete dias de antecedência, para que não tenhamos problemas em relação às convocações. Referente as
setoriais que faltam ainda informar as datas para realização do Fórum Setorial, Artes Visuais está pendente,
Comunicação em Cultura, Cultura Popular, Diversidade e Identidade tinha agendado o dia primeiro de
março, mas acabou sendo cancelado e falta agendar uma nova data e Teatro e Circo que também tinha
agendado para primeiro de março, mas também foi cancelado e falta nova data, lembrou que essas datas
precisam vir com antecedência para a plenária para ser informada e posteriormente convocada. Finalizando
Cassio cobrou as Atas dos Fóruns que ainda não forma entregues para a secretaria do Conselho, sendo elas
Formação em Cultura de primeiro de março de dois mil e vinte e um, Intersetorial de Patrimônio Material,



Patrimônio Imaterial e Museus e Espaços de Memória de oito de fevereiro de dois mil e vinte e um, Fórum
Intersetorial de quatorze de agosto de dois mil e vinte e Fórum Intersetorial de sete de dezembro de dois mil
e vinte, solicitou que os representantes que tiverem dúvidas de como finalizar a ata e o que tem que entregar,
favor entrar em contato com a secretária do Conselho, a Dulcineia, que dará as devidas orientações. Em
relação as Atas dos Fóruns Setoriais, Cassio comentou que foi conversado com a Diretora Executiva
Francine Olsen essa semana e vamos adotar que essas atas sejam inseridas dentro do sistema SEI para que
seja assinado eletronicamente pelos responsáveis dos Fóruns, não havendo mais a necessidade de
deslocamento de cada responsável até a Secult para assinar fisicamente, este procedimento já é adotado nas
atas da plenária do Conselho, sendo assim os representantes enviam as atas, a lista de presença e o chat do
Fórum para o e-mail do Conselho e a secretaria fará os devidos encaminhamentos. Registra-se ainda, a
presença dos visitantes: Dolores Caroline Tomaselli, Darling Quadros, Dalmo Borges Koehntopp, Giane
Maria de Souza, Iraci Seefeldt, Paulo Marttini, Edson Gellert Schubert, Lucas Pereira de Souza, Roberta
Meyer, Denísia Martins. A reunião foi encerrada às vinte horas e cinquenta minutos. Sem mais a tratar, o
Presidente Cassio Fernando Correia agradeceu a presença de todos finalizando os trabalhos, e eu Dulcinéia
Maria da Silva, lavrei a presente ata, a qual vai assinada por mim e pelo Presidente Cassio Fernando Correia,
conforme art. 42 do Regimento Interno do CMPC.
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